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Ceturtdiena, 3.augusts
Komandas saliedēšanas un grupas veidošanas aktivitātes Skrundas estrādes parkā
Lai pasākuma dalībnieki labāk iepazītu viens otru un saliedētos savā starpā, Latvijas Pieredzes
izglītības centra pārstāvji bija sagatavojuši vairākus komandas veidošanas uzdevumus.
Aktivitātes norisinājās Skrundas estrādes parkā.
Pēc nelielas iepazīšanās savā starpā un nometnes vadītāju sniegto informāciju par paredzēto
programmu, jaunieši piedalījās aktivitātē Rūķītim nav māju. Turpinot iesildīšanos, nometnes
dalībnieki veica dažādus grupu uzdevumu, kura ietvaros jauniešiem bija jāattēlo dažādi
sadzīves priekšmeti – tosters, veļas mašīna, mikseris, tējkanna u.c.
Pēc ledus laušanas aktivitātēm sekoja komandas veidošanas uzdevums Atver sezamu un
atbrīvo patvēruma meklētājus (adaptēta „Kalkulatora” versija). Šī uzdevuma ietvaros, visiem
dalībniekiem kopā 19 sekunžu laikā bija jānospiež uz īpaši izveidotas „koda atslēgas” visi „koda
cipari” no 1 līdz 25. Dalībnieki uzdevumu paveica, izmantojot piecus piegājienus un ikviens
jutās ļoti gandarīts par veiksmīgu finišu.
Komandas saliedēšanas aktivitātes deva iespēju pasākuma dalībniekiem labāk iepazīt vienam
otru un izjust grupas kopējo dinamiku. Aktivitātes deva pozitīvu ieguldījumu turamākajā
nometnes norisē.

Aktivitāte Rūķītim nav māju

Aktivitāte Atver sezamu un atbrīvo patvēruma meklētājus
Grupas uzdevums „Neiespējamais patvērums”
Grupas uzdevums „Neiespējamais patvērums” bija viens no lielākajiem izaicinājumiem
komandas saliedēšanas sadaļā. Pasākumā tika izmantots adaptēta aktivitāte, kas zināmā ar
nosaukumu zirnekļa tīkls. Uzdevuma laikā visi dalībnieki atrodas zirnekļa tīklam vienā pusē un
viņu mērķis ir visiem nokļūt otrā pusē, izmantojot tīmekļa caurumus. Vienu caurumu nokļūšanai
otrā tīkla pusē var izmantot tikai viens dalībnieks. Turklāt, ja kāds no dalībniekiem nejauši
pieskaras zirnekļa tīklam, tad uzdevuma veikšana ir jāsāk no sākuma. Šādi nosacījumi
jauniešiem sniedz lielu izaicinājumu un prasa lielisku savstarpējo sadarbību, palīdzot citiem
grupas dalībniekiem izkļūt cauri zirnekļa tīklam.
Pēc vairākiem neveiksmīgiem mēģinājumiem, nometnes dalībniekiem tomēr izdevās pārvarēt
zirnekļa tīklu un iegūt patvērumu otrā tīkla pusē. Diskusijas laikā pēc aktivitātes jaunieši atzina,
ka sākumā uzdevuma izpilde ir likusies neiespējama, taču kopējā sadarbībā mērķi bija
iespējams sasniegt. Līdzīgi ir ar patvēruma meklētājiem – viņu ceļš uz patvērumu reizēm var
būt ļoti šaurs caurums, kurā jāmēģina iespraukties. Pat tad, jā sākotnēji tas liekas neiespējami,
savstarpēji palīdzot viens otram patvērums ir atrodams.

Aktivitāte Neiespējamais patvērums

Aktivitāte Neiespējamais patvērums

Piektdiena, 4.augusts
Iekšlietu Ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Bēgļu lietu departamenta
apmeklējums

Lai jauniešiem būtu iespēja labāk izprast patvēruma meklētāju atvalsta sistēmu Latvijā, tika organizētas
vizītes iestādēs, kas darbojas ar patvēruma meklētāju jautājumu risināšanu. Pirmā iestāde, kuru
apmeklēja nometnes dalībnieki bija Iekšlietu Ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP).
PMLP darbinieki no Bēgļu lietu departamenta jauniešus iepazīstināja ar patvēruma meklētāju un bēgļu
situāciju Latvijā, statistiku un galvenajiem normatīvajiem aktiem.
Nometnes dalībnieki bija ļoti aktīvi un uzdeva daudz dažādu jautājumu, kas saistīti ar patvēruma
meklētāju pieteikumu iesniegšanu, izskatīšanu un statusa piešķiršanu.

Pasākuma dalībnieki Iekšlietu Ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes telpās

Iekšlietu Ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Bēgļu lietu departamenta pārstāve stāsta
jauniešiem par patvēruma meklētāju pieteikumu saņemšanas un izskatīšanas procedūrām

Iekšlietu Ministrijas Patvēruma meklētāju izmitināšanas centra „Mucenieki” apmeklējums
Pēc PMLP apmeklējuma jaunieši devās uz Patvēruma meklētāju izmitināšanas centru „Mucenieki”.
Vizītes laikā dalībnieki iepazinās ar „Mucenieku” darbību, uzzināja, kādi kārtības noteikumi jāievēro
centra iemītniekiem un kādus pakalpojumus centrā saņem patvēruma meklētāji.
„Mucenieku” darbinieki jauniešiem izrādīja centra telpas – patvēruma meklētāju istabu, bibliotēku,
mācību klases, veļas mazgātavu u.c.
„Mucenieku” apmeklējums jauniešiem sniedza lielisku ieskatu, kādos apstākļos Latvijā tiek izmitināti
patvēruma meklētāji, kamēr tiek izskatīts jautājums par statusa piešķiršanu.

Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā „Mucinieki” jaunieši iepazinās ar centra darbību, tā funkcijām
un sniegtajiem pakalpojumiem

Latvijas Sarkanā Krusta apmeklējums
Nometnes dalībnieki apmeklēja arī Latvijas Sarkano Krustu - vienu no aktīvākajām nevalstiskajām
organizācijām, kas darbojas patvēruma meklētāju jomā. Jaunieši uzzināja par Sarkanā Krusta darbības

virzieniem, īpašajiem mandātiem, Ženēvas konvencijām, kā arī praktiskajiem gadījumiem no Sarkanā
Krusta darbinieku dzīves, kas saistīti ar patvēruma meklētāju jautājumiem.
Viens no interesantākajiem jautājumiem, par kuru izvērsās aktīva diskusija, bija Sarkanā Krusta jaunā
emblēma – sarkanais kristāls. Nometnes dalībnieki ar interesi uzklausīja organizācijas darbinieku
stāstījumu un aktīvi uzdeva sev interesējošos jautājumus.

Latvijas Sarkanā Krusta pārstāvji iepazīstina nometnes dalībniekus ar Sarkanā Krusta darbību un lomu
patvēruma meklētāju jautājumu risināšanā Latvijā

Sestdiena, 29.jūlijs
Patvēruma meklētāji un karadarbība II
Turpinot pirmajā nometnes daļā aizsākto aktivitāti, jaunieši piedalījās peintbola spēlē. Tās laikā
nometnes dalībniekiem bija iespēja izprast karadarbības būtību un sajūtas karadarbības apstākļos.
Pozitīvi, ka aktivitātei bija gan izglītojošs, gan izklaidējošs raksturs.
Diskusijas laikā pēc aktivitātes, jaunieši pārrunāja savas sajūtas par karadarbību, patvēruma
meklētājiem, kas nāk no karadarbības teritorijām, kā arī savu personīgo attieksmi pret bruņotiem
konfliktiem.

Jaunieši gatavojas peintbola spēlei. Kā ikvienā lietā – ir nepieciešams kārtīgs aprīkojums

Varam sākt!

Noslēguma vietā
Nometnes nobeigumā dalībnieki aizpildīja izvērtējuma anketas. Piedāvājam Jums dažas no atziņām par
patvēruma meklētājiem, kuras apraksta jaunieši savā izvērtējumā:
•

Infrastruktūra vēl nenozīmē, ka esam gatavi bēgļu pieplūdumam. Svarīga arī iedzīvotāju un
cilvēku, kuri strādā ar patvēruma meklētāju jautājumiem, attieksme. Latvijā šajā ziņā ir
problēmas.

•

Man ir ļoti bail, kas notiks, kad Latvijā ieradīsies kuģis ar bēgļiem. Šķiet, ka paši esam
aizmirsuši to, ka mūsu senči bija bēgļi. Viņi meklēja patvērumu, sapratni, iejūtību, palīdzību.
Mēs zināmā mērā esam parādā citiem. Lai arī citiem šis parāds nav vajadzīgs, šobrīd mēs to
varam atdot tiem, kuriem vajag atbalstu. Žēl, ka nevaram būt kviti. Mēs joprojām esam parādā!
Kad šo parādu atdosim?

•

Patvēruma meklētāju situācija ir grūta un arī uzturēties tieši Latvijā viņiem ir grūti. Šo cilvēku
dzīves ir smagas, bet apbrīnojami, ka viņiem pietiek spēka un mērķtiecības.

•

Nav viegli būt patvēruma meklētājam.

•

Patvēruma meklētāju dzīve ir grūta.

•

Šis pasākums manī viennozīmīgi veicināja iecietību pret patvēruma meklētājiem. Esmu
iepazinusies ar apstākļiem, kuros viņi dzīvo.

•

Būt patvēruma meklētājam ir ļoti grūti. Tas prasa daudz fiziskā, garīgā un cilvēciskā spēka.

